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Nieuwsbrief nummer 15 
 
Julianadorp, 18 maart 2022 
 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Toetsweek en rapportvergaderingen. 
De toetsweek zit erop voor de leerlingen. Ik hoop dat de leerlingen een goede toetsweek achter de 
rug hebben en dat de resultaten naar verwachting zullen zijn. Volgende week woensdag en 
donderdag, 23 en 24 maart, zijn de rapportvergaderingen. Vanzelfsprekend kunt u ook zelf de 
resultaten van uw kinderen meevolgen via Magister. 
Houd u er rekening mee dat op woensdag en donderdag, als we de rapportvergaderingen hebben, 
we werken met een 50-minuen lesrooster en dat de eindtijd van de lessen voor uw kind eerder op de 
dag is. Voor meer specifieke informatie over het 50-minuten rooster, zie de bijlage bij deze 
nieuwsbrief. 
 
Herkansingen toetsweek bovenbouw. 
De school kent duidelijke richtlijnen welke vakken herkanst kunnen worden en welke niet. Mocht de 
leerling een herkansing willen inzetten dan kunt u in de bijlage de informatie vinden over hoe hij/zij 
zich kan inschrijven ervoor. 
 
Thema-avond ouderraad dinsdag 22 maart. 
Zoals u al eerder via de mail heeft kunnen lezen, organiseert de ouderraad van het Vespucci College 
op dinsdagavond om 19.30 uur een thema avond met als titel: “De pubertijd: een uitdaging voor 
iedere ouder.” Inloop is vanaf 19.00 uur zodat u iets kan drinken en kennis kunt maken met de leden 
van de ouderraad. Leden die u vertegenwoordigen naar de school. Na afloop van de workshops is er 
ook ruimte voor een kleine “borrel”. Ik nodig nadrukkelijk alle ouders uit om te komen omdat het 
thema van deze workshop heel relevant is  en iets is waar we allemaal op z’n tijd wel mee te maken 
hebben. Inzichten en kennis delen met elkaar over onze relatie met pubers kan heel verhelderend 
werken. 
U kunt u opgeven voor de thema-avond via info@vespuccicollege.net. We vragen dit omdat we zo 
een beetje kunnen inschatten hoe we alles moeten klaarzetten voor die avond. Mocht u alsnog 
willen komen zonder formele aanmelding dan is dat ook prima en bent u van harte welkom. 
 
 
Aanmelding nieuwe leerlingen. 
We mochten in februari heel veel geïnteresseerde ouders en leerlingen ontvangen tijdens onze Open 
Dag. Het was ook heel mooi te zien hoe onze huidige leerlingen vol trots de leerlingen van de 
basisscholen rondleiden door de school. Op basis van de getoonde belangstelling en op basis van de 
aanmeldingen verwachten wij een mooie bezetting van de school voor komend jaar. Wel moeten we 
vroegtijdig weten hoeveel leerlingen wij in augustus kunnen verwelkomen omdat naast de formatie 
voor het personeel, we nu ook centraal de schoolboeken en de schoollicenties aan u gaan aanbieden. 
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Dus geen individuele bestellingen meer met alles wat fout en goed kan gaan, maar een service die 
we vanuit de school aanbieden aan alle leerlingen en ouders van de school. Op deze manier zijn alle 
licenties en alle boeken binnen voor de eerste schooldag. Tijdens de introductie zullen de leerlingen 
onder leiding van de mentor de licenties activeren en de boeken in ontvangst nemen. 
Mocht u in uw omgeving weten dat er vanuit ouders nog meer belangstelling is voor onze school, 
laat hen dan snel contact opnemen met de school zodat we ook deze nieuwe leerlingen kunnen 
opnemen in de bestelling van de boeken en de licenties. 
 
Surveillanten gezocht voor centraal schriftelijke examens in mei. 
Vanaf 10 mei worden de centraal schriftelijke examens afgenomen op het Vespucci College. DUO, de 
uitvoerende dienst in Nederland voor de examens, zoekt nog enige surveillanten voor de periode tot 
eind mei. Mocht u belangstelling en tijd hebben, laat het mij dan weten. Er staat een 
onkostenvergoeding tegenover. 
 
Afscheid Astrid en Pim. 
Voor het komend schooljaar gaan we helaas afscheid nemen van twee dierbare collega’s die na een 
aantal jaren Curacao hun carrière elders in de wereld gaan voortzetten. Pim Hulshof heeft als docent 
LO zes jaar bij ons gewerkt en Astrid Lambrechts gaat ons na drie jaar verlaten als docente 
Nederlands en Duits. Nu alvast hartelijk dank naar hen beide voor hun geweldige inzet en hoge 
kwaliteit van onderwijs. 
We zijn al druk in gesprek met mogelijke kandidaten. Mocht u in uw netwerk tips hebben voor 
mogelijke kandidaten dan hoor ik dat graag. 
 
Fijn weekeinde gewenst. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim de Visser 
Rector Vespucci College. 

 


